דור אלון אנרגיה בישראל ( )1988בע"מ
DOR-ALON ENERGY IN ISRAEL (1988) LTD
("החברה")
תשקיף מדף

מכח תשקיף מדף זה  ,החברה תוכל להנפיק סוגי ניירות ערך שונים בהתאם להוראות הדין – מניות רגילות בנות  1ש"ח ע"נ כ"א של
החברה ,אגרות חוב ,אגרות חוב הניתנות להמרה למ ניות החברה ,כתבי אופציה הניתנים למימוש למניות החברה ,כתבי אופציה הניתנים
למימוש לאגרות חוב או לאגרות חוב הניתנות להמרה למניות החברה וניירות ערך מסחריים (להלן" :ניירות ערך").
הצעת ניירות ערך על-פי תשקיף מדף זה תיעשה בהתאם להוראות סעיף 23א(ו) לחוק ניירות ערך ,התשכ"ח ,1968 -באמצעות דוחות
הצעת מדף שבהם יושלמו כל הפרטים המיוחדים לאותה הצעה ,לרבות פרטי ותנאי ניירות הערך והרכב היחידות המוצעות ,בהתאם
להוראות כל דין ובהתאם לתקנון ולהנחיות הבורסה לניירות ערך בתל -אביב בע"מ ,כפי שיהיו באותה עת.
סגל רשות ניירות ערך (להלן" :הרשות ") הודיע לחברה שהיתר הרשות לפרסום תשקיף מדף זה הינו בתוקף לשנה שתחל במועד פרסום
תשקיף מדף זה ותסתיים ביום  21בדצמבר  .2017בסמוך לתום התקופה האמורה הרשות תבחן את זכאותה של החברה להארכת תוקפו
של תשקיף המדף בשנה נוספת.

השקעה בניירות הערך של החב רה כרוכה בסיכונים עסקיים לרבות כתוצאה מגורמי הסיכון הבאים העשויים להשפיע על עסקי החברה:
סיכונים מקרו כלכליים – (א) שינויים במחירי מוצרי הדלק; (ב) מצב ביטחוני ומדיני; (ג) חשיפה לשינויים בשערי מטבע ,בשיעורי הריבית
ובמדד המחירים לצרכן .סיכונים ענפיים – (א) תחרות חריפה בתחומי הפעילות ; (ב) תלות בספקים עיקריים; (ג) אירועי בטיחות באתרי
פעילות החברה; (ד) אסונות  -אסונות טבע; (ה) התפתחויות רגולטוריות .סיכונים ייחודיים – (א) סיכוני אשראי וגבייה; (ב) נזילות ואשראי;
(ג) אבטחת מידע; (ד) המשכיות עסקית; (ה) הונאות ומעילות; (ו) יחסים עם ציבור הלקוחות.
לפירוט והרחבה בדבר גורמי הסיכון להם חשופה החברה ,ראו סעיף  1.24לפרק א' לדוח התקופתי של החברה ליום  31בדצמבר ,2015
אשר פורסם ביום  16במרץ  ,2016מס' אסמכתא ,2016-01-008238 :המובא בתשקיף מדף זה בדרך של הפנייה (להלן" :הדוח התקופתי
של החברה לשנת )"2015

לפרטים בדבר אמות מידה פיננסיות ומגבלות על חלוקת דיבידנד מכח הוראות שטר הנאמנות של אגרות חוב (סדרה ה') של החברה ומכח
הסכמי מימון עם תאגידים פיננסיים ,ראו סעיף  1.5.4לפרק א' לדוח התקופתי של החברה לשנת .2015
עותק מתשקיף מדף זה ני תן למצוא באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך ,שכתובתו  www.magna.isa.gov.ilובאתר האינטרנט של
הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ,שכתובתו .www.maya.tase.co.il
תאריך התשקיף 22 :בדצמבר 2016
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דור-אלון אנרגיה בישראל ( )1988בע"מ
(בתשקיף זה" :החברה")

פרק 1
מבוא
1.1

כללי
החברה הוקמה בשנת  ,1988בשם דור אנרגיה ( )1988בע"מ ,וזאת בעקבות
החלטות שהתקבלו על ידי משרד האנרגיה והתשתיות במסגרת רפורמה
במשק הדלק בישראל ,אשר אפשרה מתן רישיונות לחברות דלק חדשות.
בחודש ספטמבר  1999נרכשה השליטה בחברה על ידי אלון חברת הדלק
לישראל בע"מ (להלן" :אלון") ,אשר גם היא הוקמה והחלה בפעילותה בתחנות
דלק במסגרת הרפורמה במשק הדלק הנזכרת לעיל .בחודש אוקטובר 2004
שינתה החברה את שמה לשמה הנוכחי.
בסוף שנת  2004ובתחילת שנת  ,2005במסגרת ארגון מחדש של אלון,
הועברה לחברה פעילות שיווק הדלקים בישראל של אלון.
בחודש יוני  2005החלו ניירות הערך של החברה להיסחר בבורסה לניירות
ערך בתל -אביב בע"מ (להלן" :הבורסה").
נכון למועד תשקיף מדף זה ,בעלת השליטה בחברה הינה חברת אלון רבוע
כחול ישראל בע"מ (להלן" :אלון רבוע כחול") המחזיקה כ 63.13% -מהון
המניות המונפק והנפרע של החברה ,אשר בעלת השליטה בה ,מיום 11
בספטמבר  ,2016הינה חברת ח.א.א אקסטרה אחזקות בע"מ ,חברה
הנמצאת בבעלותו ובשליטתו המלאה של מר מרדכי בן משה .לפרטים נוספים
ראה סעיף  1.2.1לדוח הדירקטוריון אשר צורף לדוח הרבעוני של החברה.

1.2

היתרים ואישורים
החברה קיבלה את כל ההיתרים ,האישורים והרישיונות הדרושים על פי כל דין
לפרסום תשקיף מדף זה .תשקיף זה הינו תשקיף מדף ,כהגדרתו בסעיף
23א(ו) לחוק ניירות ערך ,והצעת ניירות ערך על פיו ,אשר אינם מוצעים במועד
זה ,תיעשה על פי דוח הצעת מדף.

א2-
אין בהיתרה של רשות ניירות ערך לפרסם את התשקיף משום אימות
הפרטים המובאים בו או אישור מהימנותם או שלמותם ,ואין בו משום
הבעת דעה על טיבם של ניירות הערך המוצעים.
סגל רשות ניירות ערך הודיע לחברה שהיתר הרשות לפרסום תשקיף מדף זה
הינו בתוקף לשנה שתחל במועד פרסום תשקיף מדף זה ותסתיים ביום 21
בדצמבר  .2017בסמוך לתום התקופה האמורה הרשות תבחן את זכאותה של
החברה להארכת תוקפו של תשקיף המדף בשנה נוספת.
החברה פנתה אל הבורסה בבקשה למתן אישור עקרוני המתייחס לרישומם
למסחר של המניות ,אגרות החוב שאינן ניתנות להמרה ,אגרות החוב הניתנות
להמרה למניות החברה ,כתבי האופציה הניתנים למימוש למניות החברה
וכתבי האופציה הניתנים למימוש לאגרות חוב ולאגרות חוב הניתנות להמרה
למניות החברה וניירות ערך מסחריים (להלן" :ניירות הערך המוצעים") ,אשר
יוצעו בדוחות הצעת מדף .הבורסה נתנה את אישורה העקרוני לרישום למסחר
בה של ניירות הערך המוצעים ,שיוצעו מעת לעת ,על פי דוחות הצעת מדף
(להלן" :האישור העקרוני").
אין לראות באישור העקרוני של הבורסה ,אישור לפרטים המובאים
בתשקיף מדף זה ,למהימנותם או לשלמותם ,ואין בו משום הבעת דעה
כלשהי על החברה ,על טיבם של ניירות הערך שיוצעו על פי תשקיף מדף
זה באמצעות דוחות הצעת מדף או על המחיר שבו יוצעו.
מתן האישור העקרוני אינו מהווה אישור לרישום ניירות הערך המוצעים
למסחר ,והרישום למסחר של ניירות הערך המוצעים יהיה כפוף לקבלת אישור
לבקשה לרישום ניירות הערך למסחר על פי דוחות הצעת מדף.
אין במתן האישור העקרוני משום התחייבות למתן אישור לרישום ניירות
הערך המוצעים למסחר על פי דוחות הצעת המדף ,אשר יוגשו בהתאם
לחוק ניירות ערך ותקנות ניירות ערך (הצעת מדף של ניירות ערך),
התשס"ו .2005 -על אישור בקשה לרישום ניירות הערך המוצעים למסחר
על פי דוח הצעת מדף ,יחולו הוראות תקנון הבורסה וההנחיות על פיו ,כפי
שתהיינה בתוקף בעת הגשת הבקשה לרישום למסחר כאמור.

א3-
1.3

הון המניות ועודפים

1.3.1

הון המניות של החברה לתאריך התשקיף

1.3.2

סוג המניות

הון מניות רשום
(בש"ח ע.נ).

רגילות בנות 1
ש"ח ע.נ.

60,000,000

הון מניות מונפק ונפרע (בש"ח ע.נ).
לתאריך התשקיף
לתאריך התשקיף
בדילול מלא
16,494,878

הרכב ההון העצמי של החברה ליום  30בספטמבר ( 2016באלפי ש"ח):
הון מניות

26,638

קרנות הון ופרמיה

360,289

עודפים

236,926

בניכוי עלות מניות החברה המוחזקות בידי החברה

()11,588

זכויות שאינן מקנות שליטה

2,929

סה"כ הון

1.3.3

1

16,494,878

2

615,194

שינויים בהון המניות הרשום והמונפק של החברה לאחר תאריך הדוח על
המצב הכספי
לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי מיום  30בספטמבר  ,2016לא חלו
שינויים בהון הרשום ובהון המונפק של החברה.

1.4

אגרות חוב במחזור
נכון למועד תשקיף מדף זה ,לחברה שתי סדרות של אגרות חוב הנסחרות
בבורסה .לפרטים אודות אגרות חוב (סדרה ג') ו( -סדרה ה') של החברה
שבמחזור ,ראו סעיף  5לדוח הדירקטוריון אשר צורף לדוח הרבעוני של
החברה .לפרטים בדבר פירעון מלא של אגרות חוב (סדרה ד') של החברה
לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי מיום  30בספטמבר  ,2016ראה דיווח
מיידי מיום  1בדצמבר  ,2016מס' אסמכתא ,2016-01-135739 :המובא
בתשקיף מדף זה בדרך של הפנייה.

1.5

1

הגדרות
"דור-אלון" או "החברה"

דור-אלון אנרגיה בישראל ( )1998בע"מ;

"הקבוצה" או "קבוצת דור-אלון"

דור-אלון וחברות הבת שלה;

מתוכן  617,056מניות רדומות המוחזקות על-ידי החברה.
2
ראה ה"ש  1לעיל.

א4-

"חוק החברות"

חוק החברות ,התשנ"ט;1999 -

"חוק ניירות ערך"

חוק ניירות ערך ,התשכ"ח;1968 -

"הדוח התקופתי של החברה
לשנת "2015

הדוח התקופתי של החברה ליום 31
בדצמבר  ,2015אשר פורסם ביום 16
במרץ  ,2016מס' אסמכתא2016-01- :
 ,008238המובא בתשקיף מדף זה בדרך
של הפנייה ,והדוח המשלים לדוח
התקופתי של החברה ליום  31בדצמבר
 ,2015אשר פורסם ביום  1בדצמבר
 ,2016מס' אסמכתא,2016-01-135619 :
המובא בתשקיף מדף זה בדרך של
הפנייה;

"הדוח הרבעוני של החברה"

הדוח הרבעוני של החברה ליום 30
בספטמבר  ,2016אשר פורסם ביום 14
בנובמבר  ,2016מס' אסמכתא2016-01- :
 ,077280המובא בתשקיף מדף זה בדרך
של הפנייה.

ב1-

פרק 2
פרטי הצעת ניירות הערך
על-פי תשקיף מדף זה יכול שיוצעו לציבור ,באמצעות דוחות הצעת מדף ,סוגי ניירות ערך
שונים בהתאם להוראות הדין  -מניות רגילות של החברה ,אגרות חוב שאינן ניתנות להמרה,
אגרות חוב הניתנות להמרה למניות החברה ,כתבי אופציה הניתנים למימוש למניות החברה,
כתבי אופציה הניתנים למימוש לאגרות חוב ולאגרות חוב הניתנות להמרה למניות החברה
וניירות ערך מסחריים (להלן ביחד" :ניירות הערך").
הצעת ניירות הערך על-פי תשקיף מדף זה תיעשה ,בהתאם להוראות סעיף 23א(ו) לחוק
ניירות ערך ,באמצעות דוחות הצעת מדף אשר בהם יושלמו כל הפרטים המיוחדים לאותה
הצעה ,לרבות פרטי ניירות הערך המוצעים ותנאיהם ,בהתאם להוראות תקנון הבורסה
והנחיותיה כפי שיהיו באותה עת ולהוראות כל דין.

ג1-

פרק 3
הון החברה והמחזיקים בו
1.1

הון המניות הרשום והמונפק של החברה והשינויים שחלו בו בשלוש השנים
שקדמו לתאריך התשקיף

1.1.1

הון המניות הרשום של החברה לתאריך תשקיף מדף זה הינו 60,000,000
ש"ח מחולק ל 60,000,000 -מניות רגילות ,רשומות על שם ,בנות  1ש"ח ע.נ.
כ"א .בשלוש הש נים שקדמו לתאריך תשקיף מדף זה לא חל שינוי בהונה
הרשום של החברה.

1.1.3

הון המניות המונפק והנפרע של החברה לתאריך תשקיף מדף זה הינו
 16,494,878מניות רגילות בנות  1ש"ח ע.נ .כ"א.1

1.1.1

ביום  37במאי  3015הקטינה החברה את מצבת המניות הרדומות שלה ב-
 1,468,854מניות .מניות אלה נמכרו למשקיעים מוסדיים בתמורה לסך של כ-
 50מיליון ש"ח .לאחר המכירה האמורה ,נותרו בידי החברה  617,056מניות
רדומות ,אשר מהוות  1.74%מהון המניות המונפק והנפרע של החברה.
לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי מיום  37במאי  ,3015מס' אסמכתא3015- :
 ,01-011056המובא בתשקיף מדף זה בדרך של הפנייה.

1.3

החזקות בעלי ענין
לפרטים למיטב ידיעת החברה ומנהליה ,אודות בעלי העניין בחברה המחזיקים
בניירות ערך בחברה ,בסמוך למועד תשקיף מדף זה ובמועד שקדם בכ13 -
חודשים למועד זה ,ראו סעיף  8.1לתשקיף מדף זה.

1.1

הסכמים בין בעלי המניות בחברה
למיטב ידיעת החברה ,אין בין בעלי המניות בחברה הסכמי הצבעה ו/או
הסכמים בנוגע למינוי דירקטורים בחברה.

1.4

השליטה בחברה
למועד תשקיף מדף זה ,בעלת השליטה בחברה הינה אלון רבוע כחול .למיטב
ידיעת החברה ,בעל השליטה באלון רבוע כחול הינו מר מרדכי בן משה ,אשר

1

מתוכן  617,056מניות רדומות המוחזקות על ידי החברה.

ג3-
מחזיק בכל הון המניות של אלון רבוע כחול באמצעות חברת ח.א.א .אקסטרה
אחזקות בע"מ ,שהינה חברה הנמצאת בבעלותו ובשליטתו המלאה.
לפרטים בדבר כניסתו לתוקף של הסדר בין הנושים הפיננסיים של אלון רבוע
כחול ובין חברה הנמצאת בבעלותו ובשליטתו המלאה של מר מרדכי בן משה,
חברת ח.א.א .אקסטרה אחזקות בע"מ ,ראה סעיף  1.3.1לדוח הדירקטוריון
אשר צורף לדוח הרבעוני של החברה.
מחיר המניות של החברה בבורסה

1.5

להלן יובאו פרטים בדבר שער הנעילה הנמוך ביותר והגבוה ביותר של מניות
החברה הרגילות בנות  1ש"ח ע.נ( .באגורות) בשנים  3014ו 3015 -והחל
מיום  1בינואר  3016ועד למועד הסמוך לפרסום תשקיף מדף זה (שער
הנעילה מתואם לדיבידנדים והטבות):
1.1.2016 – 21.12.2016

2015

מחיר מניה

תאריך

גבוה

5,158

13.13.3016

מחיר
מניה
1,917

9.13.3015

נמוך

3,997

31.1.3016

3,784

1.1.3015

תאריך

2014
מחיר
מניה
1,155

7.1.3014

3,514

37.5.3014

תאריך

ד1-

פרק 4
הזכויות הנלוות למניות החברה
1.1

כללי
לפרטים בדבר הזכויות הנלוות למניות החברה ,ראו נוסח תקנון ההתאגדות של
החברה ,כפי שפורסם בדיווח מיידי מיום  16בדצמבר  ,2015מס' אסמכתא:
 ,2015-01-182025המובא בתשקיף מדף זה בדרך של הפנייה (להלן" :תקנון
החברה").

1.2
1.2.1

מבלי לגרוע מכלליות האמור ,מופנית תשומת הלב לנושאים הבאים:
לפרטים בדבר התנאים והשיעורים להשתתפות בחלוקת דיבידנד ומניות
הטבה ,ראו תקנות  167-183לתקנון החברה.

1.2.2

לפרטים בדבר זכויות בעל מניות בפירוק ,ראו תקנה  208לתקנון החברה.

1.2.3

לפרטים בדבר הזכות למינוי דירקטורים ומשך כהונתם ,ראו תקנות 103-116
לתקנון החברה.

1.2.1

לפרטים בדבר זכויות לקבלת הודעות על אסיפות כלליות ,לרבות זכות
השתתפות והצבעה בהן והמניין החוקי הדרוש בהן ,ראו תקנות  79-80ותקנות
 82-81לתקנון החברה.

1.2.5

לפרטים בדבר הגבלה על העברת מניות ,ראו תקנות  10-50לתקנון החברה.

1.2.6

לפרטים בדבר שינוי הזכויות הנלוות למניות ,ראו תקנות  63-65לתקנון
החברה.

1.3

להלן יפורטו הסדרים שנקבעו בתקנון החברה בהתאם להוראות מסוימות
בחוק החברות ,כמפורט בתקנה (26ד) לתקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף
וטיוטת תשקיף – מבנה וצורה) ,תשכ"ט:1969 -
1

1.3.1

תקנות  8-11לתקנון החברה :שינוי תקנון (סעיפים  20ו 22 -לחוק החברות)

.1.3.1.1

החברה רשאית לשנות את תקנונה בהחלטה שהתקבלה באסיפה הכללית
ברוב רגיל.

1

ראו סעיף  1.3.7.2.2להלן.

ד2-
.1.3.1.2

החלטה שהתקבלה באסיפה הכללית ברוב הנדרש לשינוי התקנון ,המשנה
הוראה מהוראות תקנון החברה ,תיחשב כהחלטה לשינויו של התקנון ,אף אם
הדבר לא צוין במפורש בהחלטה.

.1.3.1.3

החברה רשאית להגביל בחוזה את סמכותה לשנות את התקנון או הוראה
מהוראותיו ,אם נתקבלה על כך החלטה באסיפה הכללית ,ברוב הדרוש לשינוי
הוראות התקנון .דין החלטה שהתקבלה כאמור לעיל כדין החלטה לשינוי
התקנון.

.1.3.1.1

בכפוף להוראות חוק החברות ,שינויים בתקנון החברה ,יהיו תקפים מיום
קבלת ההחלטה על כך בחברה או במועד מאוחר יותר שנקבע בהחלטה.

1.3.2

תקנות  73ו 121 -לתקנון החברה :העברת סמכויות בין האורגנים לפי התקנון
(סעיף  50לחוק החברות)

.1.3.2.1

נבצר מן הדירקטוריון להפעיל את סמכויותיו והפעלת סמכות מסמכויותיו חיונית
לניהולה התקין של החברה ,רשאית האסיפה הכללית להפעילה במקומו ,כל
עוד נבצר ממנו הדבר ובלבד שהאסיפה הכללית קבעה כי אכן נבצר מן
הדירקטוריון לעשות כך וכי הפעלת הסמכות חיונית כאמור.

.1.3.2.2

הדירקטוריון רשאי להחליט ,כי סמכויות הנתונות למנהל הכללי יועברו
לסמכותו ,והכל לענין מסוים ,או לפרק זמן מסוים.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,הדירקטוריון רשאי להורות למנהל הכללי כיצד
לפעול לענין מסוים .לא קיים המנהל הכללי את ההוראה ,רשאי הדירקטוריון
להפעיל את הסמכות הנדרשת לביצוע ההוראה במקומו;
נבצר מן המנהל הכללי להפעיל את סמכויותיו ,רשאי הדירקטוריון להפעילן
במקומו.

1.3.3

תקנה  73לתקנון החברה :מינוי דירקטורים ותקופת הכהונה (סעיפים  59ו-
 222לחוק החברות)

.1.3.3.1

מספר הדירקטורים לא יפחת מ 3 -ולא יעלה על  ,13ובכללם הדירקטורים
החיצוניים.

.1.3.3.2

הדירקטורים ימונו באסיפה השנתית ,ומשך כהונתם ,למעט הדירקטורים
החיצוניים ,יהיה עד לתום האסיפה השנתית הראשונה שתתקיים לאחר מועד
המינוי .ואולם האסיפה השנתית רשאית לקבוע ,כי משך כהונתם של
הדירקטורים ,כולם או חלקם ,יהיה לתקופה ארוכה יותר ,שלא תארך מעבר
לתום האסיפה השנתית השלישית שלאחר זו שבה מונו.

ד3-
.1.3.3.3

על אף האמור לעיל אם באסיפה השנתית שנועדה ,בין היתר ,למינוי
דירקטורים (להלן" :אסיפה ממנה") לא מונו דירקטורים ,ימשיכו בכהונתם
הדירקטורים המכהנים עובר למועד האסיפה הממנה .דירקטורים שנסתיימה
תקופת כהונתם יוכלו להתמנות שוב.

.1.3.3.1

פרט למי שכיהן כדירקטור עד למועד האסיפה השנתית ,לא ייבחר דירקטור
באסיפה השנתית ,אלא אם כן המליץ הדירקטוריון על בחירתו ,או אם בעל
מניות בחברה המבקש להציעו ,הגיש למשרד ,לא יאוחר מתום עשרה ימים
מיום פרסום ההודעה בדבר האסיפה ,מסמך בכתב חתום על ידי בעל המניות,
המודיע על כוונת אותו בעל מניות להציע מועמד זה לבחירה למשרת דירקטור,
כשלמסמך זה מצורפת הסכמתו בכתב של המועמד לכהן כדירקטור.

.1.3.3.5

האסיפה הכללית בהחלטה ברוב רגיל ,באסיפה מיוחדת ,או הדירקטוריון,
רשאים למנות דירקטור או דירקטורים נוספים לחברה ,בין אם לשם מילוי
משרה שהתפנתה מכל סיבה שהיא ובין אם בתור דירקטור או דירקטורים
נוספים ,ובלבד שמספר הדירקטורים לא יעלה על המספר המירבי כאמור
בסעיף  1.3.3.1לתשקיף מדף זה .דירקטורים שמונו ,כאמור ,למעט
הדירקטורים החיצוניים ,יסיימו את כהונתם בתום האסיפה הממנה שתתקיים
לראשונה לאחר מינויים ,ויוכלו להתמנות שוב.

.1.3.3.6

האסיפה הכללית או הדירקטוריון רשאים לקבוע כי כהונתו של דירקטור שמונה
על ידם ,לפי הענין ,תחל במועד מאוחר יותר ממועד ההחלטה למינויו.

1.3.1

תקנות  82-81לתקנון החברה :מניין חוקי באסיפה כללית (סעיף  81לחוק
החברות)

.1.3.1.1

אין לפתוח בדיון באסיפה הכללית אלא אם כן יהיה נוכח מנין חוקי בעת פתיחת
האסיפה .מנין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים ,בעצמם או על ידי שלוח ,בעל
מניות המחזיק או בעלי מניות המחזיקים במצטבר ,למעלה מחמישים אחוזים
( )50%מזכויות ההצבעה ,תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת
האסיפה.

.1.3.1.2

לא נכח מנין חוקי באסיפה הכללית בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע
לתחילת האסיפה ,תתבטל האסיפה אם כונסה לבקשת בעלי מניות כאמור
בתקנון החברה ,ובכל מקרה אחר תידחה האסיפה לשבוע ימים ,לאותו יום,
לאותה שעה ולאותו מקום ,מבלי שתהא חובה להודיע על כך לבעלי המניות ,או
למועד אחר אם צוין כזה בהודעה על האסיפה ,או ליום ,שעה ומקום אחרים,
כפי שיקבע הדירקטוריון בהודעה לבעלי המניות.

ד1-
.1.3.1.3

באסיפה נדחית יתהווה מנין חוקי לפתיחת האסיפה ,בשעה שיהיו נוכחים
בעצמם או על ידי שלוח ,בעל מניות המחזיק או בעלי מניות המחזיקים
במצטבר למעלה מחמישים אחוזים ( )50%מזכויות ההצבעה ,תוך מחצית
השעה מן המועד שנקבע לתחילת האסיפה הנדחית .לא נכח מנין חוקי,
כאמור ,באסיפה הנדחית ,תבוטל האסיפה.

1.3.5

תקנה  85לתקנון החברה :יושב ראש אסיפה כללית (סעיף  81לחוק החברות)
יושב ראש הדירקטוריון או ,בהעדרו ,סגן יושב ראש הדירקטוריון (אם מונה
כזה) או בהעדרו ,כל דירקטור או נושא משרה בחברה שמונה לכך על ידי
הדירקטוריון ,ישב בראש כל אסיפה כללית של החברה .באין יושב ראש
דירקטוריון או סגן יושב ראש דירקטוריון ,או אם באסיפה כלשהי אין מי מהם
נוכח אחרי עבור חמש עשרה דקות מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה או אם
סרבו לשמש כיושב ראש האסיפה ,רשאים הדירקטורים הנוכחים ,ברוב קולות
ביניהם ,לבחור ביושב ראש מביניהם או מבין נושאי המשרה בחברה הנוכחים
באסיפה ,ואם לא יעשו כן  -יבחרו בעלי המניות הנוכחים בעצמם או על ידי
שלוח באחד הדירקטורים או נושאי המשרה בחברה הנוכחים לשבת בראש
האסיפה .אם לא יהיה דירקטור נוכח או שהדירקטורים ונושאי המשרה כולם
יסרבו לשבת בראש האסיפה ,יבחרו באחד מבעלי המניות או בשלוחו של בעל
מניות כאמור ,לשבת בראש האסיפה.

1.3.6

תקנה  101לתקנון החברה :רוב באסיפה כללית (סעיף  85לחוק החברות)
בכפוף להוראות חוק החברות או הוראות תקנון החברה בדבר רוב אחר,
החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב רגיל .במקרה ומספר הקולות בעד
ונגד שווה ,לא יהיה ליושב ראש האסיפה קול נוסף או קול מכריע .היו הקולות
שקולים תיחשב ההחלטה עליה הצביעו בעלי המניות כנדחית.

1.3.7

תקנה  110לתקנון החברה :הצבעה בדירקטוריון וקבלת החלטות (סעיפים
 105ו 107 -לחוק החברות)

.1.3.7.1

בהצבעה בדירקטוריון יהיה קול אחד לכל דירקטור .החלטות הדירקטוריון
יתקבלו ברוב קולות הדירקטורים הנוכחים בישיבה ומצביעים בה ,מבלי להביא
בחשבון את קולות הנמנעים .היו הקולות שקולים ,תחשב הצעת החלטה
שעליה הצביעו חברי הדירקטוריון כנדחית .ליו"ר הדירקטוריון לא יהיה קול
נוסף או מכריע.
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.1.3.7.2

על אף האמור בסעיף  1.3.7.1לתשקיף מדף זה ,החלטות הדירקטוריון או
ועדות הדירקטוריון ,לפי הענין ,בעניינים שלהלן ,יהיו טעונות רוב של לפחות
 80%מהדירקטורים הנוכחים בישיבה בעצמם או באמצעות חליף:

.1.3.7.2.1

מיזוגים ,פירוקים או כל ארגון מחדש של החברה;

.1.3.7.2.2

תיקונים לתזכיר ולתקנון החברה ,ככל שהם טעונים אישור הדירקטוריון;

.1.3.7.2.3

שינוי מבנה ההון של החברה ,ככל שהוא טעון אישור הדירקטוריון;

.1.3.7.2.1

פעולות ועסקאות הטעונות אישורו לפי הוראות סעיפים  255ו 268 -עד 275
לחוק החברות;

.1.3.7.2.5

הקצאת ניירות ערך של החברה;

.1.3.7.2.6

חלוקת דיבידנד במזומן ו/או בעין ו/או בדרך של מניות הטבה ו/או כל חלוקה
אחרת לבעלי המניות;

.1.3.7.2.7

שינוי תחומי הפעילות של החברה לרבות קביעת תחומי פעילות נוספים;

.1.3.7.2.8

המלצה בדבר מנוי רואה החשבון של החברה או סיום כהונתו או אי חידושה,
ככל שהם טעונים אישור הדירקטוריון;

.1.3.7.2.9

מינוי יועץ משפטי ו/או מבקר פנים לחברה ,העברתם מתפקידם או פיטוריהם,
מינוי משנה למנכ"ל ואיש הכספים הבכיר בחברה וכן קביעת תנאי העסקתם או
פיטוריהם ,זאת ,מבלי לגרוע מסמכות המנכ"ל לפטר את נושאי המשרה
הכפופים אליו ,באישור יו"ר הדירקטוריון;

 .1.3.7.2.10מינוי ,פיטורין ותנאי העסקה של המנכ"ל ,למעט תקופת העסקתו ובכלל זה
חידושה אשר יקבעו ברוב רגיל;
 .1.3.7.2.11מינוי ועדות דירקטוריון;
 .1.3.7.2.12החלטות המאצילות סמכויות של הדירקטוריון ו/או החלטות בענין הרוב הדרוש
לקבלת החלטות הדירקטוריון או ועדת דירקטוריון; במסגרת זו יהיה דירקטוריון
החברה רשאי לקבוע עניינים נוספים שההחלטות בהם יתקבלו ברוב הדרוש
על פי תקנה זו.
1.3.8

תקנה  161לתקנון החברה :הסכמה למתן פטור (סעיף  259לחוק החברות)
בכפוף להוראות חוק החברות ,רשאית החברה ,הן מראש והן בדיעבד ,לפטור
נושא משרה בה ,מאחריותו ,כולה או מקצתה ,בשל נזק עקב הפרת חובת
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הזהירות כלפיה .על אף האמור לעיל ,החברה אינה רשאית לפטור מראש
דירקטור מאחריותו כלפיה עקב הפרת חובת הזהירות בחלוקה.
1.3.9

תקנה  170לתקנון החברה :החלטה על חלוקת דיבידנד (סעיף  307לחוק
החברות)
בכפוף להוראות חוק החברות ,רשאי דירקטוריון החברה לקבל החלטה על
חלוקת דיבידנד ובכלל זאת לקבוע מועד קובע לעניין הזכאות לדיבידנד.
הדירקטוריון המחליט על חלוקת דיבידנד ,רשאי להחליט כי הדיבידנד ישולם,
כולו או מקצתו ,במזומנים או בדרך של חלוקת נכסים בעין ,ובכלל זה בניירות
ערך או בכל דרך אחרת ,לפי שיקול דעתו.
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פרק 5
ייעוד תמורת ההנפקה
1.1

תמורת ההנפקה
במועד תשקיף מדף זה ,החברה אינה מציעה ניירות ערך כלשהם ולפיכך לא תהיה כל
תמורה מיידית בעקבות פרסום התשקיף.

1.5

ייעוד התמורה
במועד תשקיף מדף זה אין החברה מגייסת סכום כלשהו .במידה ויוצעו בעתיד ניירות
ערך במסגרת תשקיף מדף זה ועל פי דוחות הצעת מדף ,התמורה שתתקבל מהנפקות
אלה תיועד למטרות שונות ,כפי שיחליט דירקטוריון החברה מעת לעת וכפי שיפורט
בדוחות הצעת המדף.
הייעוד הספציפי לתמורת ההנפקה על פי דוח הצעת מדף יפורט בדוח הצעת המדף.
כמו-כן ,תפרט החברה מה ייעשה בתמורה שתתקבל בתקופת הביניים שבין מועד
הגיוס לבין השימוש בתמורה לצורך היעוד הספציפי שייקבע (להלן" :תקופת הביניים"),
וזאת במידה ואין בכוונתה להשקיע בתקופת הביניים את הסכומים האמורים באפיקים
סולידיים.

1.5

סכום מינימאלי
כאמור לעיל ,במועד תשקיף מדף זה ,החברה אינה מציעה ניירות ערך ולא תהיה כל
תמורה מיידית בעקבות פרסומו.
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פרק 6
תיאור עסקי החברה ופעילותה
1.1

פעילות החברה ותיאור התפתחות עסקיה
בהתאם לתקנה (44א )1ולתקנה 1ב לתקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף
וטיוטת תשקיף  -מבנה וצורה) ,התשכ"ט ,1919 -תיאור עסקי החברה נכלל
בתשקיף מדף זה על דרך ההפנייה לפרק א' לדוח התקופתי של החברה לשנת
 2015ולדוח הדירקטוריון אשר צורף לדוח הרבעוני של החברה.

1.2

שינויים או חידושים מהותיים אשר אירעו בעסקי החברה מתאריך פרסום
הדוח הרבעוני של החברה ועד לתאריך פרסום תשקיף המדף
בנוסף ,בהתאם לתקנה 1ב לתקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף וטיוטת תשקיף
 מבנה וצורה) ,התשכ"ט ,1919 -להלן פרטים אודות שינויים או חידושיםמהותיים אשר אירעו בעסקי החברה ממועד פרסום הדוח הרבעוני של החברה
ועד למועד פרסום תשקיף מדף זה ,על דרך ההפנייה לדיווחים המיידיים
שפרסמה החברה:

תאריך
14.11.2011
17.11.2011
23.11.2011
24.11.2011
1.12.2011
1.12.2011
1.12.2011

8.12.2011
8.12.2011
11.12.2011

הדיווח
ת'  -49דיווח מיידי על תוצאות אסיפה כללית מיוחדת של
בעלי המניות של החברה לאישור מינוי דירקטורים חיצוניים
לחברה
ת'  -121דיווח מיידי בדבר פרסום מצגת על ידי בעלת
השליטה בחברה ,אלון רבוע כחול ישראל בע"מ
ת'  -410דיווח מיידי על זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי
המניות של החברה
ת'  -53דיווח מיידי בדבר הגשת בקשה על ידי בעל מניות
בחברה לגילוי ועיון במסמכים
ת'  -930דוח משלים לדוח התקופתי של החברה לשנת 2015
ת'  -930דוח משלים לדוח הרבעוני של החברה לרבעון השני
2011
ת'  -87דיווח מיידי בדבר עדכון מצבת ההון ומרשמי ניירות
הערך של החברה בעקבות פירעון חלקי של קרן אגרות חוב
(סדרה ג') של החברה ופירעון מלא של קרן אגרות חוב
(סדרה ד') של החברה
ת'  -121דיווח מיידי בדבר הגשת כתב תביעה ובקשה לאישור
תובענה כייצוגית כנגד חברה בבעלות ובשליטה מלאה של
החברה
ת'  -121דיווח מיידי בדבר הגשת תביעה כנגד חברה בבעלות
ובשליטה מלאה של החברה
ת'  -48דיווח מיידי על תוצאות אסיפה כללית מיוחדת של

מס' אסמכתא
2011-01-077784
2011-01-079443
2011-01-131197
2011-01-131519
2011-01-135119
2011-01-135152
2011-01-135739

2011-01-137105
2011-01-137111
2011-01-138382
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בעלי המניות של החברה לאישור התקשרות החברה
בפוליסת ביטוח בסיס ובפוליסת ביטוח קבוצתית ,ביחס לכלל
נושאי המשרה בחברה ,כפי שיכהנו בחברה מעת לעת
1.3

הסברי הדירקטוריון באשר למצב עסקי החברה לשנה שהסתיימה ביום 31
בדצמבר  2015ולתקופה שהסתיימה ביום  30בספטמבר 2016
להסברי הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 31
בדצמבר  ,2015ראו דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה בחלק השני לדוח
התקופתי של החברה לשנת  ,2015אשר פורסם ביום  11במרץ  ,2011מס'
אסמכתא ,2011-01-008238 :המובא בתשקיף מדף זה על דרך ההפנייה.
להסברי הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לתקופות של שלושה ותשעה
חודשים שהסתיימו ב 30 -בספטמבר  ,2011ראו דוח הדירקטוריון אשר צורף
לדוח הרבעוני של החברה ,אשר פורסם ביום  14בנובמבר  ,2011מס'
אסמכתא ,2011-01-077280 :המובא בתשקיף מדף זה על דרך ההפנייה.

1.4

חברות בת וחברות קשורות מהותיות של הקבוצה המוחזקות בידי החברה
במועד תשקיף המדף
לפרטים בדבר החזקות החברה בחברות בת ובחברות קשורות מהותיות של
הקבוצה ולתמצית נתונים בנוגע לחברות כאמור ,לרבות בנוגע לעיקר עיסוקיהן,
בציון רווחיהן ,הדיבידנד ,הריבית ודמי הניהול שקיבלה החברה או שהיא זכאית
לקבל מכל חברה כאמור בשנים  2014ו ,2015 -ראו סעיפים  3-5לפרק ד'
לדוח התקופתי של החברה לשנת  2015וסעיפים  3-5לפרק ד' לדוח התקופתי
של החברה לשנת  ,2014אשר פורסם ביום  24במרץ  ,2015מס' אסמכתא:
 ,2015-01-010199המובא בתשקיף מדף זה בדרך של הפנייה.
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להלן יפורטו שמות המחזיקים ,למיטב ידיעתה של החברה ,למעלה מ25% -

1.5

מהון המניות המונפק או מכח ההצבעה או מהסמכות למנות דירקטורים
בחברות הבת ובחברות קשורות מהותיות של החברה ושיעור אחזקותיהם,
בסמוך למועד תשקיף המדף:
שיעור ההחזקה ב% -
שם חברה בת/קשורה
אברך אלון ג'י.אס .בע"מ
מרקורי
בע"מ

תעופה

(ישראל)

אלון אינטרייד בתי קפה
בע"מ
דור אנרגיה מודיעין ()2004
בע"מ

שם מחזיק
המניות
האחר
יונה אברך
בע"מ
מרקורי אינק.
בתי זיקוק
לנפט
אינטרייד ג.ג.
בע"מ
חיים גובליוב
נהול
והשקעות
בע"מ

אורים – אלון החזקות בע"מ

קיבוץ אורים

אלומות – אלון החזקות
בע"מ

קיבוץ
אלומות
גליל ים
שותפות
קיבוץ בית
השיטה
קיבוץ בית
הקשת
עסקים גבעת
עוז ,אגודה
שיתופית
בע"מ
גשר הזיו
אחזקות
אגודה
שיתופית
בע"מ
אברהים
זועבי וח'אלד
זועבי

אלוני ים אחזקות בע"מ
בית השיטה – אלון החזקות
בע"מ
בית קשת – אלון החזקות
בע"מ
גבעת עוז – אלון החזקות
בע"מ

גשר הזיו – אלון החזקות
בע"מ

דור העמק בע"מ
יזרעאל – אלון החזקות
בע"מ
יסעור – אלון החזקות בע"מ

1

קיבוץ
יזרעאל
קיבוץ יסעור

סוג מניה

מספר מניות
המוחזקות

הון

רגילה

50

50

50

רגילה

750

37.5

37.5

37.5

רגילה

125

31.25

31.25

31.25

רגילה

50

50

50

50

רגילה
בכורה א'

500
2
1

בכורה ב'

1

3

0
100
100

0
0
0

0
0
0

רגילה
הנהלה
הנהלה
רגילה
הנהלה

51
3
3
51
3

51

50

50

51

50

50

רגילה

5,000

50

50

50

רגילה
הנהלה
רגילה
הנהלה

51
3
51
3

51

50

50

51

50

50

רגילה

50

50

50

50

רגילה

510

הנהלה

50

רגילה

66

הנהלה

20

רגילה

50

הנהלה

3

רגילה
הנהלה

51
3

1

הצבעה

סמכות
למנות
דירקטורים
50

51

50

50

50

50

50

50

50

50

51

50

50

מניות המוחזקות בנאמנות ואינן מקנות זכויות בהון ו/או בהצבעה ו/או בסמכות למנות דירקטורים.
2
המניה מקנה זכות לקבלת דיבידנד בלבד כקבוע בהסכם בין הצדדים.
3
ראה ה"ש  2לעיל.
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שיעור ההחזקה ב% -
שם חברה בת/קשורה
כפר עזה – אלון החזקות
בע"מ
להב – אלון החזקות בע"מ
להבות חביבה
החזקות בע"מ

–

אלון

שם מחזיק
המניות
האחר
עסקים
אגש"ח
חקלאות
להב אגודה
שיתופית
קיבוץ להבות
חביבה

מזרע – אלון החזקות בע"מ

קיבוץ מזרע

ניר אליהו – אלון החזקות
בע"מ

קיבוץ ניר
אליהו
החברה
הכלכלית עין
שמר בע"מ

עינת – אלון החזקות בע"מ

קיבוץ עינת

צומת הגומא בע"מ

קיבוץ סאסא
שיתופי

עין שמר – אלון החזקות
בע"מ

קדרים
בע"מ

–

אלון

החזקות

רמת רחל – אלון החזקות
בע"מ
משמר השרון -אלון החזקות
בע"מ
הנגב אלון שותפות לתפעול
וניהול
מעלה צפת בע"מ
מועדון לקוחות רבוע כחול
דור אלון שותפות רשומה
אלון מרכזי אנרגיה שותפות
מוגבלת
אלון תחנות כוח ניהול בע"מ

תעשיות גז אלון משקי בע"מ

קפרו
אחזקות
אגש"ח
לעסקים
בע"מ
משקי רמת
רחל
קיבוץ
משמר
השרון
הנגב אג"ש
חקלאית
משפחת
אדמונד לוי
מגה
קמעונאות
בע"מ
סיגמא מסד
בע"מ
סיגמא מסד
בע"מ
משקי
הקיבוצים
אגודה
שיתופית
חקלאית
בע"מ

סוג מניה

מספר מניות
המוחזקות

רגילה

51

הנהלה

3

רגילה

51

רגילה
הנהלה
רגילה
הנהלה
רגילה
הנהלה
רגילה

51
3
510
3
50
3
51

הנהלה

3

רגילה
הנהלה
רגילה
הנהלה
רגילה

51
3
510
3
51

הנהלה

3

רגילה

500

הנהלה

3

רגילה

50

51

50

50

51

50

50

51

50

50

50

50

50

51

50

50

51

50

50

51

50

50
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פרק 7
דירקטוריון החברה ונושאי משרה
1.1

דירקטוריון החברה
לפרטיםבדבר מרישראליניב,יו"רהדירקטוריוןשלהחברה,ובדברמרעודד
שמירוהגב'שרהגאני,המכהנים כדירקטורים חיצוניים שלהחברה,ראו סעיף
 14לפרק ד' לדוח התקופתי של החברה לשנת  .2015לפרטים בדבר ה"ה
יהודה ונדרולדה ,עודד נגר ,שחר בן מויאל ,מרדכי בן משה ועודד גולן,
המכהנים כדירקטורים של החברה ,ראו סעיף  3.4לדוח הדירקטוריון אשר
צורף לדוח הרבעוני של החברה .לפרטים בדבר ה"ה בנימין גבאי ויעקב
נימקובסקי ,המכהנים כדירקטורים חיצוניים של החברה ,ראו דיווחים מיידיים
מיום 14בנובמבר,2016מס'אסמכתאות: 2016-01-011199ו -2016-01-
,011802המובאיםבתשקיףמדףזהבדרךשלהפנייה .

1.2

נושאי משרה בכירה
לפרטים בדבר נושאי המשרה הבכירה בחברה ,שאינם מכהנים כדירקטורים
בחברה ,ראו סעיף  15לפרק ד' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2015
וסעיף3.5לדוחהדירקטוריוןאשרצורףלדוחהרבעונישלהחברה.

1.3

הוראות תקנון החברה המתייחסות לדירקטוריון החברה
לפרטים בדבר הוראות תקנון החברה המתייחסות לדירקטוריון החברה ,ראו
פרק4לתשקיףמדףזה .

1.4

הסדרי ביטוח ושיפוי
לפרטים בדבר פוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה ,ראו סעיפים  3.1ו-
 4.2.3לדוחהדירקטוריוןאשרצורףלדוחהרבעונישלהחברה,וכןדיווחמיידי
מיום  23בנובמבר  ,2016מס' אסמכתא : ,2016-01-131191המובא
בתשקיףמדףזהבדרךשלהפנייה. 
לפרטיםבדברהסדרישיפויהחליםעלנושאיהמשרהוהדירקטוריםבחברה,
ראוסעיף20.2לפרקד'לדוחהתקופתישלהחברהלשנת.2015
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1.5

פרטים נוספים

1.5.1

עורכיהדיןשלתשקיףהמדף
איתן ,מהולל & שדות ,עורכי דין ועורכי פטנטים ,שדרות אבא אבן  ,10ת.ד
,2081הרצליה .4612002

1.5.2

רואיהחשבוןשלהחברה 
קסלמן וקסלמן  ,PwC Israelמשרד רואי חשבון ,רחוב מת"מ  ,25חיפה
 .3190500

1.5.3

משרדההרשוםשלהחברה
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פרק 8
בעלי עניין ונושאי משרה בכירה בחברה
1.1

תגמולים לבעלי עניין ולנושאי משרה בכירה
לפרטים בדבר תגמולים שניתנו לבעלי התגמולים הגבוהים ביותר מבין נושאי
המשרה הבכירה בחברה או בתאגיד בשליטתה ולבעלי עניין בחברה ,בהתאם
לתקנה  21לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל,1970 -
בשנים  2014ו ,2015 -ראו פירוט בסעיף  7לפרק ד' לדוח התקופתי של
החברה לשנת  ,2015בסעיף  7לפרק ד' לדוח התקופתי של החברה ליום 31
בדצמבר  ,2014אשר פורסם ביום  24במרץ  ,2015מס' אסמכתא2015-01- :
 ,060199המובא בתשקיף מדף זה בדרך של הפנייה (להלן" :הדוח התקופתי
של החברה לשנת  ,)"2014וכן בסעיף  3.6לדוח הדירקטוריון אשר צורף לדוח
הרבעוני של החברה.

1.2

עסקאות עם בעל שליטה או שלבעל שליטה עניין אישי בהם
לפרטים ,לפי מיטב ידיעת החברה ,בדבר כל עסקה עם בעל השליטה או
שלבעל השליטה יש עניין אישי באישורה ,אשר החברה או חברה בת שלה או
חברה קשורה שלה ,התקשרה בה במהלך השנתיים שקדמו למועד תשקיף
מדף זה או שהיא עדיין בתוקף במועד תשקיף מדף זה ,ראו פירוט בסעיף 9
לדוח התקופתי של החברה לשנת  ,2015בסעיף  13לדוח המשלים לדוח
התקופתי של החברה לשנת  ,2015אשר פורסם ביום  1בדצמבר  ,2016מס'
אסמכתא ,2016-01-135619 :המובא בתשקיף מדף זה בדרך של הפנייה,
בסעיף  9לדוח התקופתי של החברה לשנת  ,2014בסעיפים  3.7ו4.2.3 -
לדוח הדירקטוריון אשר צורף לדוח הרבעוני של החברה ,וכן בדיווח מיידי מיום
 23בנובמבר  ,2016מס' אסמכתא ,2016-01-131197 :המובא בתשקיף מדף
זה בדרך של הפנייה.

1.3

החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה במניות ובניירות ערך אחרים של
החברה
לפרטים ,לפי מיטב ידיעת החברה ,בדבר החזקות בעלי עניין ונושאי משרה
בכירה במניות ובניירות ערך אחרים של החברה ,במועד סמוך למועד תשקיף
מדף זה ובמועד שקדם ב 12 -חודשים למועד פרסום תשקיף מדף זה ,ראו
דיווחים מיידיים מיום  13באוקטובר  ,2016מס' אסמכתא2016-01- :

ח2-
 ,063110מיום  23בנובמבר  ,2016מס' אסמכתא ,2016-01-131214 :מיום
 4בדצמבר  ,2016מס' אסמכתא ,2016-01-136311 :ומיום  1באוקטובר
 ,2015מס' אסמכתא ,2015-01-129121 :המובאים בתשקיף מדף זה בדרך
של הפנייה.

ט1-

פרק 9
דוחות כספיים
1.1

דוחות כספיים
בהתאם לתקנה 60ב לתקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף וטיוטת תשקיף –
מבנה וצורה) ,תשכ"ט ,1161 -נכללים בתשקיף מדף זה על דרך ההפנייה,
הדוחות הכספיים המאוחדים המבוקרים של החברה ליום  31בדצמבר 2015
והדוח הכספי המבוקר הנפרד של החברה ליום  31בדצמבר  ,2015אשר
פורסמו במסגרת הדוח התקופתי של החברה לשנת  ,2015וכן הדוחות
הכספיים הסקורים של החברה ליום  30בספטמבר  ,2016אשר פורסמו
במסגרת הדוח הרבעוני של החברה.

1.2

דוח בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית
בהתאם לתקנה 60ה לתקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף וטיוטת תשקיף –
מבנה וצורה) ,תשכ"ט ,1161 -נכללים בתשקיף מדף זה על דרך ההפנייה ,דוח
בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית של החברה ליום  31בדצמבר 2015
(לרבות הצהרות מנכ"ל החברה וסמנכ"ל הכספים של החברה) ,בהתאם
לתקנה 1ב לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל,1170 -
אשר פורסם במסגרת הדוח התקופתי של החברה לשנת  ,2015וכן דוח בדבר
אפקטיביות הבקרה הפנימית של החברה ליום  30בספטמבר ( 2016לרבות
הצהרות מנכ"ל החברה וסמנכ"ל הכספים של החברה) ,בהתאם לתקנה 38ג
לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל ,1170 -אשר פורסם
במסגרת הדוח הרבעוני של החברה.

1.3

מכתב הסכמה של רואה החשבון המבקר של החברה
לתשקיף מדף זה מצורף מכתב הסכמה של רואה החשבון המבקר של
החברה ,בו נכללת הסכמתו לכלול בתשקיף מדף זה ,לרבות בדרך של הפנייה,
את דוחות רואה החשבון המבקר כאמור בסעיפים  1.1ו 1.2 -לתשקיף מדף
זה ,לפי העניין ,הנכללים בתשקיף מדף זה על דרך ההפנייה.

1.9

דוח אירועים
להלן מובא דוח אירועים כהגדרתו בתקנות 60ב(ב) ו56 -א לתקנות ניירות ערך
(פרטי התשקיף וטיוטת תשקיף – מבנה וצורה) ,תשכ"ט ,1161 -בדבר
אירועים שהתרחשו לאחד מועד חתימת הדוחות הכספיים של החברה ליום 30

ט2-
בספטמבר ( 2016אשר נחתמו ביום  19בנובמבר  )2016ועד למועד פרסום
תשקיף מדף זה.

 21בדצמבר 2016
לכבוד:
דור אלון אנרגיה בישראל ( )1988בע"מ

הנדון:

תשקיף מדף של דור אלון אנרגיה בישראל ( )1988בע"מ (להלן -החברה) המיועד להתפרסם בחודש
דצמבר .2016

הננו להודיעכם כי אנו מסכימים להכללה (לרבות בדרך של הפנייה) בתשקיף המדף שבנדון של הדוחות שלנו
המפורטים להלן:
 .1דוח רואי החשבון המבקרים מיום 16במרס  2016על הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה לימים
 31בדצמבר  2015ו 2014-ולכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום  31בדצמבר .2015
 .2דוח רואי החשבון המבקרים מיום  16במרס  2016על המידע הכספי הנפרד של החברה לפי תקנה 9ג'
לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל"( 1970 -תקנות הדוחות") לימים  31בדצמבר
 2015ו 2014-ולכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום  31בדצמבר .2015
 .3דוח רואי החשבון המבקרים מיום  16במרס  2016על ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי
ליום  31בדצמבר .2015
.4

דוח סקירה מיום  18במאי  2016על מידע כספי תמציתי מאוחד של החברה ליום  31במרס 2016
ולתקופה של שלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך.

.5

דוח סקירה מיום  18במאי  2016על מידע כספי תמציתי נפרד של החברה לפי תקנה 38ד' לתקנות
הדוחות ליום  31במרס  2016ולתקופה של שלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך.

.6

דוח סקירה מיום  16באוגוסט  2016על מידע כספי תמציתי מאוחד של החברה ליום  30ביוני 2016
ולתקופה של שישה ושלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך.

.7

דוח סקירה מיום  16באוגוסט  2016על מידע כספי תמציתי נפרד של החברה לפי תקנה 38ד' לתקנות
הדוחות ליום  30ביוני  2016ולתקופה של שישה ושלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך.

.8

דוח סקירה מיום  13בנובמבר  2016על מידע כספי תמציתי מאוחד של החברה ליום  30בספטמבר
 2016ולתקופה של תשעה ושלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך.

.9

דוח סקירה מיום  13בנובמבר  2016על מידע כספי תמציתי נפרד של החברה לפי תקנה 38ד' לתקנות
הדוחות ליום  30בספטמבר  2016ולתקופה של תשעה ושלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך.

בברכה,
קסלמן וקסלמן
רואי חשבון
PwC Israel

קסלמן וקסלמן ,מת"ם חיפה בניין  ,25ת.ד  15084חיפה  ,3190500ישראל
טלפון ,+972-4-8605000 :פקסwww.pwc.com/il ,+972-4-8605001 :
Kesselman Kesselman is a member firm of PricewaterhouseCoopers International Limited, each member firm of which is a separate legal entity
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דור אלון אנרגיה בישראל ( )1988בע"מ (להלן" :החברה")
דוח אירועים
 .1ביום  14בנובמבר  2016התקיימה אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של
החברה ,אשר במסגרתה אושר מינויים של מר בנימין גבאי ומר יעקב נימקובסקי
לכהן כדירקטורים חיצוניים נוספים בחברה ,לתקופת כהונה של שלוש שנים החל
ממועד אישור האסיפה .עוד הוחלט במסגרת האסיפה כאמור לדחות את הדיון
וההצבעה בנוגע לנושאים שעל סדר יומה של האסיפה הכללית השנתית של בעלי
המניות של החברה ולקיים בגינם אסיפת המשך .לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי
מיום  14בנובמבר  ,2016מס' אסמכתא ,2016-01-077784 :המובא בתשקיף מדף
זה בדרך של הפנייה.
 .2ביום  17בנובמבר  2016הודיעה החברה על פרסום מצגת לשוק ההון על ידי בעלת
השליטה בחברה ,אלון רבוע כחול ,הכוללת ,בין היתר ,נתונים אודות החברה.
לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי מיום  17בנובמבר  ,2016מס' אסמכתא2016-01- :

 ,079443המובא בתשקיף מדף זה בדרך של הפנייה.
 .3ביום  24בנובמבר  2016הודיעה החברה ,בהמשך לדיווחים מיידיים של החברה
מיום  22במרץ  2016ומיום  29ביוני  ,2016מס' אסמכתאות 2016-01-011589 :ו-
 ,2016-01-070033המובאים בתשקיף מדף זה בדרך של הפנייה ,כי ביום 23
בנובמבר  2016התקבלה בחברה בקשת בעל מניות בחברה לפי סעיף 198א לחוק
החברות ,אשר הוגשה לבית המשפט המחוזי מרכז ,לגילוי ועיון במסמכים הנוגעים
לעסקאות שבין החברה לבין משרד עורכי הדין ש .בירן ושות' מאז שנת .2008
לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי מיום  24בנובמבר  ,2016מס' אסמכתא2016- :
 ,01-131569המובא בתשקיף מדף זה בדרך של הפנייה.
 .4ביום  1בדצמבר  2016פרסמה החברה דוח משלים לדוח התקופתי של החברה
לשנת  2015הכולל ,בין היתר ,מידע נוסף בנוגע להחזקה במניות מפעיל כביש חוצה

ישראל על ידי חברה בת של החברה ובנוגע להעמדת ערבות בריחת תשלומים
לטובת זכיין כביש חוצה ישראל ולטובת המלווים לפרויקט כביש חוצה ישראל .בנוסף,
ביום  1בדצמבר  2016פרסמה החברה דוח משלים לדוח הרבעוני של החברה
לרבעון השני  .2016לפרטים נוספים ראה דיווחים מיידיים מיום  1בדצמבר ,2016
מס' אסמכתאות 2016-01-135619 :ו ,2016-01-135652 -המובאים בתשקיף
מדף זה בדרך של הפנייה.
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 .5ביום  1בדצמבר  2016פרסמה החברה מצבת הון ומרשמי ניירות ערך מעודכנים
בשל פירעון חלקי של קרן אגרות חוב (סדרה ג') של החברה ופירעון מלא של אגרות
חוב (סדרה ד') של החברה שחלו באותו היום .לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי מיום
 1בדצמבר  ,2016מס' אסמכתא ,2016-01-135739 :המובא בתשקיף מדף זה
בדרך של הפנייה.
 .6ביום  8בדצמבר  2016הודיעה החברה כי הומצאו במשרדיה כתב תביעה ובקשה
לאישור תובענה כייצוגית שהוגשו בבית המשפט המחוזי בתל אביב יפו ,כנגד חברה
בבעלות ובשליטה מלאה של החברה המפעילה תחנות תדלוק .לפרטים נוספים ראה
דיווח מיידי מיום  8בדצמבר  ,2016מס' אסמכתא ,2016-01-137605 :המובא
בתשקיף מדף זה בדרך של הפנייה.
 .7ביום  8בדצמבר  2016הודיעה החברה כי הוגשה תביעה בבית המשפט המחוזי
בתל אביב יפו כנגד חברה בת בבעלות ובשליטה מלאה של החברה (להלן" :החברה
הבת") על ידי שותף של החברה הבת בהחזקות בתאגיד המחזיק ומפעיל תחנת
דלק .לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי מיום  8בדצמבר  ,2016מס' אסמכתא2016- :
 ,01-137611המובא בתשקיף מדף זה בדרך של הפנייה.
 .8ביום  11בדצמבר  2016התקיימה אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של
החברה ,אשר במסגרתה אושרה התקשרותה של החברה בפוליסת ביטוח בסיס,
ביחס לכלל נושאי המשרה בחברה ,כפי שיכהנו בחברה מעת לעת ,וכן אושרה
התקשרותה של החברה בפוליסת ביטוח קבוצתית ,ביחס לכלל נושאי המשרה
בחברה ,כפי שיכהנו בחברה מעת לעת .לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי מיום 11
בדצמבר  ,2016מס' אסמכתא ,2016-01-138382 :המובא בתשקיף מדף זה בדרך
של הפנייה.

_________________

________________

ישראל יניב –

עודד בלום –

יו"ר דירקטוריון

מנכ"ל

תאריך21.12.2016 :

________________
יאיר תמיר –
סמנכ"ל כספים

י1-
1

פרק 10
פרטים נוספים
חוות דעת עורך דין

1.01

החברה קיבלה את חוות הדעת המשפטית הבאה:
1.01

חוות דעת עורך דין
החברה קיבלה את חוות הדעת המשפטית הבאה:
תאריך2101202.16 :

לכבוד דור-אלון אנרגיה בישראל ( )1988בע"מ
בית צרפת
יורופארק יקום
יקום
ג0א0נ,0
הנדון :תשקיף מדף של דור-אלון אנרגיה בישראל ( )1988בע"מ
(להלן" :החברה")
בהתאם לבקשת החברה ,הרינו לאשר בזאת כי הדירקטורים של החברה מונו כדין
ושמותיהם נכללים בתשקיף מדף זה0
אנו מסכימים שחוות דעתנו זו תיכלל בתשקיף המדף0

טלי איתן
רפאל ליבא
ירון מהולל
איתן שמואלי
ניר ויסברגר
2
סאלי גיליס
נעם וייס
עופר כהן-צדק
אהוד קרונפלד
קרן רייכבך-סגל
שירלי גל
נטע שקד-שטדלר
גיא הדר
נועה לב גולדשטיין
יוחאי שלף
3
יואל וידל
אלין וקסלמן
רועי גוטמן
אליס אברמוביץ
אלון רום
1
מונטי סילבר
אסתר ליבא
מרב כהן-אורבך
שרית גינזבורג
נטלי דוידאי הדר
מיכל כהן
אברהם מורל
עופרי סבירסקי
סיון פרל
גרגורי אירגו
ליטל נוף סבג
אדם קדש
גיא אידו
גיל סיגל
סמדר רובינשטיין
שלי בנד
אתי שי
מעין אינוונר
אסתי בן-נון לוי
רן מחלב
ניר קמחי
גיא מוגילבסקי
אלון ענוה
עמיחי טיסמבאום
תומר קינן
עידו זבורוף
מתן יאס
רפאל אוליאל
רעי כהן

――――――――――-

בכבוד רב,
איתן שמואלי ,עו"ד

סמדר רובינשטיין ,עו"ד

איתן ,מהולל & שדות
עורכי דין ועורכי פטנטים

5,4
היידי מ .ברון
ברברה דיאמנט
5
ג'ו צ'רסון
5
רבקה ברקמן

6,5

――――――――――-
1
2
3
4
5
6

מוסמך גם בקליפורניה
מוסמך גם באנגליה
ואוסטרליה
מוסמך גם בניו יורק
סוכן פטנטים אמריקאי
עורך פטנטים ישראלי
עורך פטנטים אירופאי

י2-
2.02

אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף
בהתאם לתקנה 4א לתקנות ניירות ערך (אגרת בקשה למתן היתר לפרסום
תשקיף) ,תשנ"ה ,2995 -החברה שילמה לרשות ניירות ערך אגרת בקשה
למתן היתר לפרסום תשקיף מדף ,ואולם תוספת האגרה תשולם בעד ניירות
הערך המוצעים במועד פרסום דוח הצעת המדף בסכומים ובמועדים הקבועים
בתקנות כאמור 0כמו כן ,רישום למסחר של ניירות ערך שיונפקו כאמור טעון
תשלום אגרת רישום למסחר0
פרט לאמור לעיל ,לא שילמה החברה ולא קיבלה על עצמה התחייבות לשלם
עמלה על ניירות הערך המוצעים על פי תשקיף מדף זה0

2.01

עיון במסמכים
עותק מתשקיף מדף זה ,וכן העתק מכל דוח ,חוות דעת או אישור הכלולים או
הנזכרים בתשקיף מדף זה ,ניתנים לעיון במשרדה הרשום של החברה ,בית
צרפת ,יורופארק יקום ,בשעות העבודה המקובלות0
כמו כן ,ניתן לעיין בתשקיף זה באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך,
שכתובתו0www.magna.isa.gov.il :

יא1-

פרק 11
חתימות

החברה

דור-אלון אנרגיה בישראל ( )1988בע"מ

________________________________

הדירקטורים

ישראל יניב
________________________________

מרדכי בן משה
________________________________

עודד גולן
________________________________

עודד נגר
________________________________

שחר בן מויאל
________________________________

יהודה ונדרולדה
________________________________

יא2-

עודד שמיר
________________________________

שרה גאני
________________________________

בנימין גבאי
________________________________

יעקב נימקובסקי
________________________________

